
SK LOP w ZSP w Świątnikach ogłasza konkurs 

 „Ślężański Park Krajobrazowy” 

 
 

Regulamin konkursu 
  

 

I.  Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu „Ślężański Park Krajobrazowy” zwanego dalej „Konkursem” jest SK LOP przy ZSP w Świątnikach. 

 

II.  Cel i tematyka konkursu 
1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. 

2. Ukazanie piękna  przyrody i walorów turystycznych Masywu Ślęży 

3. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. 

4. Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.  

5. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu. 

 

III.  Warunki uczestnictwa w konkursie  
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI, VII i VIII ZSP w Świątnikach. 

2. W celu przystąpienia do konkursu należy zgłosić swój udział do nauczyciela biologii p. Iwony Stankiewicz 

 do 12 marca 2020 roku. 

 

IV. Przebieg konkursu 

1. Konkurs odbędzie się 25 marca 2020 roku w dwóch kategoriach: 

A. Indywidualnej 

B. Zespołów klasowych (suma punktów trzech najlepiej wypadających w konkursie uczniów danej klasy). 

2. Formą konkursu będzie Test składający się z 25 pytań, z których 10 to tzw. pytania ogólne (dotyczące wiedzy z zakresu ekologii, 

ochrony przyrody, ochrony środowiska, biologii i geografii, zgodnie z podstawą programową dla klas VI, VII, VIII szkoły 

podstawowej). Pozostałe 15 pytań będzie dotyczyło Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Na rozwiązanie testu uczeń będzie miał 

45 minut. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna ilość punktów, którą uczestnik może uzyskać za poprawne 

rozwiązanie. Test będzie zawierał zarówno zadania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz prawda/fałsz - pytania 

zamknięte, jak i zadania otwarte, gdzie uczeń tworzy odpowiedź samodzielnie. 

  

V.    Nagrody 

1. W konkursie indywidualnym zostaną nagrodzeni uczniowie za zajęcie miejsc I – VI (dyplomy i nagrody rzeczowe oraz cząstkowe 

oceny celujące z biologii) 

2. W konkursie zespołów klasowych zostaną nagrodzone całe zespoły klasowe (za 1. miejsce – wycieczka po Masywie Ślęży 

prowadzona przez pracowników DZPK we Wrocławiu) 

3. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród. 

 

VI. LITERATURA 

1. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do biologii i geografii wykorzystywane w VI, VII, VIII klasie w naszej szkole.  

2. Broszury i informatory dotyczące Ślężańskiego PK. 

3. Popularne przewodniki do oznaczania gatunków grzybów, roślin i zwierząt (występujących w Masywie Ślęży). 

4. Wiadomości dotyczących Ślężańskiego PK zamieszczone na stronie www.dzpk.pl 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU ! 


